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.به دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران خوش آمدید

.مربیان فرهنگ آفرین استاینجا خانه دانش پژوهان و
.سالمی وارد این خانه شویدگشاده و ظاهري آراسته به ارزشهاي ابا اندیشه بلند، عزمی استوار، چهره 

:مين شماره می خوانيدر ا

چهار ساله موسسه روانشناسیگزارش فعالیت »
ن المللی دانشگاه تهرانیاي رتبه بارتق»  
مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه تهران»  

دانشگاه تهران91-92نیمسال اول سال تحصیلی تقویم آموزشی »
تحصیالت تکمیلی دانشکدهوآموزشیتمعاونحوزه فعالیت هاي»
دانشگاه تهرانانیدانشجویدرون دانشگاهیرزشجشنواره ویازدهمین»

ویژه استادان دانشگاه تهران) ترکیبی(ارائه خدمات آموزش الکترونیکی»

تیيعلوم تربدانشکده روانشناسی و

Faculty of Psychology and Education



2

ن المللی دانشگاه تهرانيارتقای رتبه ب

بندي شانگهاي، طبق آخرین بهبود رتبه این دانشگاه در نظام رتیهالمللی و پس از هاي دانشگاه تهران در ارتقاي جایگاه بینبه دنبال موفقیت
:نیز به شکل زیر بهبود یافته استURAPو SCImago ،Webometricsهاي المللی آن در نظاماطالعات رتبه بین

2010 2011 2012

Scimago Institutions Rankings 321 259
Webometric Ranking 708 644

University Ranking by Academic Performance
(URAP) 248 193

Shanghai Jiao University Ranking 401-500 301-400 301-400

: آدرس لینک هاي مرتبط به شرح ذیل می باشد

Scimago Institutions Rankings
com.scimagoir.www://http

 Webomertric Ranking
info.webometrics.www://http/

University Ranking by Academic Performanc(URAP)
/2011/org.urapcenter.www://http

رزشی دانشگاه تهرانمرکز تندرستی و مشاوره و
عضالنی، فیزیولوژیکی و نیز -به منظور پیشگیري و بهبود مشکالت اسکلتیي ورزشی دانشگاهندرستی و مشاورهمرکز ت

در دو بخش اسکلتی عضالنی و حرکات اصالحی و همچنین ... مشکالت وابسته به زندگی شهري نظیر چاقی، پرفشار خونی و 
.ویان، کارکنان و اعضاي هیئت علمی دانشگاه خدمات ارایه خواهد دادبخش فیزیولوژي ورزشی به دانشج

91و آبانمهر ، 19، شماره 4تربیتی دانشگاه تهران سالنشریه روابط عمومی دانشکده روانشناسی و علوم 

دانشگاه تهرانویژه استادان ) ترکیبی(ارائه خدمات آموزش الکترونیکی

مرکز آموزش هاي الکترونیکی دانشگاه تهران با هدف بهره مندي از فناوري اطالعات و ارتباطات در امر آموزش و افزایش کارآیی و اثربخشی 

به اساتید )Blended Learning(آن در سطح دوره هاي حضوري دانشگاه تهران، خدمات رایگانی تحت عنوان دوره هاي آموزشی ترکیبی 

.مراجعه نمایید offering/web/ir.ac.ut.utec://http/38: جهت کسب اطالعات بیشتر به این آدرس . دانشگاه تهران ارائه می نماید
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تحصیالت تکمیلی دانشکدهوآموزشیتمعاونحوزه يفعالیت ها

:و فرهنگیان شامل) شبانه(نوبت دوم-هاي روزانهسی ارشد و دکتري دورهکارشنا, کارشناسیکلیه امور آموزشی مربوط به دانشجویان دوره هاي
از سایر مبادي و اعالم نتیجه آنانکارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتري بررسی پرونده هاي متقاضیان ورود به دوره هاي-1
پذیرفته شدگان کنکور و سایر مباديانجام کلیه امور ثبت نام و تشکیل پرونده-2
برنامه ریزي درسی-3
مقاطعبرنامه ریزي و برگزاري امتحانات در کلیه-4
نهاییحذف اضطراري و کنترلوانجام امور حذف و اضافه-5
لتحصیلیانجام امور فارغ ا-6
ذکورانجام امور مربوط به نظام وظیفه دانشجویان-7
تحصیالت تکمیلیاخذ تائیدیه تحصیلی براي دانشجویان مقاطع-8
مدعویندانشکده وانجام امور حق التدریس مربوط به اساتید-9

کمیته ترفیعاتانجام امور ترفیعات اساتید دانشکده و تشکیل-10
هفته یکبار2خاص هر شوراي آموزشی و کمیته مواردبرگزاري جلسات -11
دکتريبرگزاري جلسات دفاع کارشناسی ارشد و-12
درخشانانجام کلیه امور مربوط به دانشجویان استعداد-13
نوبت دوم و دوره ویژه فرهنگیان-هاي روزانه انجام کلیه مکاتبات مربوط به دانشجویان دوره-14
ویژه فرهنگیان به عنوان تنها دانشکده برگزار کننده این دورهروزهاي پنجشنبه براي دورهبرگزاري کالس در-15

.به سایت دانشکده مراجعه کنیدبراي اطالعات بیشتر*
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چهار سالهت گزارش فعالی
موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دکتر کاردان

1391تا 1387از سال 

. همکاري با پارك علم و فن آوري دانشگاه و تاسیس شعبه مرکز رشد روانشناسی در موسسه-
.در اتریشهمکاري با دانشگاه زیگموند فروید-
.دوره هاي آموزشیوهابرگزاري کارگاهمنظور به همکاري با جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران-
.دوره هاي آموزشیوهابرگزاري کارگاهبه منظور همکاري با موسسه عدالت پروران آل عترت -
.هاي متقاضیهمکاري با مرکز بهداشت دانشگاه در زمینه سنجش سالمت روانی کارکنان سازمان-
ir.ac.ut.pei://http: نشانی زیرارگذاري اطالعات در آن به روز رسانی وب سایت موسسه و بهبطراحی و -
.ها و دوره هاي آموزشی مؤسسه به صورت الکترونیکیثبت نام آنالین مقاضیان شرکت در کارگاه-
کارکنان شرکت ملی نفتکش ) هاي انسانی و اثربخشی سازمانیدگی، ارزشروانشناختی، خانوا(ارزیابی جامع وضعیت موجود "ارسال پیش نویس طرح تحقیقاتی -
براي اجرا در شرکت ملی نفت ایران "هاي استخدامیتجزیه و تحلیل آزمون"ارسال طرح تحقیقاتی -
.رسال شده استکه این طرح به اتمام رسیده و گزارش نهایی آن ا12اجراي طرح تحقیقاتی سنجش سالمت کارکنان شهرداري منطقه -
جهت ارائه به سازمان میراث فرهنگی و گردشگري"عوامل موثر در تصمیم سازي براي سفر و تجارب به یادماندنی سفر"نگارش پیش نویس طرح تحقیقاتی -
.اله می باشدی پرسشنامه عوامل محافظت کننده خانواده که هم اکنون در مرحله تحلیل و نگارش مقیاجراي طرح شناسایی اعتبار و روا-
"یپژوهشهاي کاربردي روانشناخت"ISCو پژوهشی-مجله الکترونیکی علمیانتشار -
عنوان کتاب انگلیسی660عنوان کتاب فارسی و 420خرید -
اختصاص مکان ویژه به پایان نامه هاي شرکت کننده در جایزه علمی دکتر علیمحمد کاردان-
نامه هاتعیین مسئول مستقیم براي پایان-
هاي ضرروي به صورت سفارش به کارگزار جهت تهیه از خارج کشورخرید کتاب-
شرکت در جلسات شوراي هماهنگی کتابخانه ها-
اختصاص مکان ویژه به پایان نامه هاواجراي کامل سیستم قفسه باز در کتابخانه-
به نشانیپوشش کامل تمامی منابع در سیستم اتوماسیون کتابخانه -

http://searchlib1.ut.ac.ir/search/main_search/page_simple_search?cnt=25&library=Institute of Psychology Library
اندهاي چاپ قدیم که تا کنون چندین بار تجدید چاپ شدهو خارج کردن کتاباجراي وجین کُتب-
20افزایش ساعت کار کتابخانه تا ساعت -
1388در اردیبهشت ماه سال Psycho- infoروزه آشنایی با پایگاه اطالعاتی موزشی یکبرگزاري کارگاه آ-
راه اندازي اینترنت بیسیم کتابخانه موسسه -
ها و اجراي نرم افزار آموزش زبان انگلیسی بر روي سیستماتاق مطالعه انفرادي مجهز به کامپیوتر و اینترنت3راه اندازي -
.هاي تخصصینرم افزار آزمون13چنین هاي شخصیتی، استعداد، هوش و شغلی و همآزمون قلم کاغذي از نوع آزمون75خرید و آماده سازي شناسنامه -
.pei.ut.ac.irموسسه به نشانی هاي موسسه و بار گذاري آن در سایتست آزمونفهربه روز رسانی -
هادر زمینه استفاده از آزمونراه اندازي بخش مشاوره علمی -
و معرفی آنها به دانشجویانهاي پرکاربرد در حوزه هاي مختلفانتخاب آزمون-
ها و ایجاد امکان اجراي بر خط آنهاجهت نرم افزاري کردن آزمونهاي نرم افزاري و مهندسین شبکهرایزنی و مذاکره با سازندگان آزمون-
ها تحت شبکههاي مورد نظر سازمانجهت اجراي آزمونتحت شبکه و راه اندازي این سیستميونهابرنامه ریزي جهت تهیه آزم-
هاي تخصصی مورد نیاز آنها  از جمله شرکت نفت انعقاد قرارداد انجام آزمونرایزنی با مراکز صنعتی و تجاري جهت -
روز شده و جدیدهاي به ها و مراکز پژوهشی جهت تهیه آزمونهماهنگی با دانشگاه-
برگزاري کارگاه و دوره آموزشی در زمینه هاي مختلف روانشناسی و مشاوره -
جهت استفاده دانشجویانDVDاسترس و مثبت نگري به صورت کارگاه آموزشی 2آماده سازي فیلم هاي مربوط به -
.1390در اردیبهشت ماه سال "روان درمانی مثبت"براي  برگزاري پیش دوره آموزشیبرنامه ریزي مکاتبه با اعضاي هیأت علمی دانشگاه تهران و سایر دانشگاه ها جهت -
. تکمیل بناي کلینیک موسسه از محل درآمدهاي حاصل و کمک مالی دانشگاهبازسازي و -
مورد درخواست مشاوره و رواندرمانی در کلینیک1160پذیرش -
خدمات روانشناسی و مشاوره آماده سازي بروشور معرفی کلینیک -
درمانجویانراه اندازي جلسات گروه درمانی براي مشاوران و سایر -
و زوج درمانی با ، خانواده درمانی )بازتوانی شناختی(، درمان اوتیسم، بیش فعالی )ارزیابی و تشخیص(رفتاري -عنوان کارگاه تخصصی شامل درمان شناختی7برگزاري -

هاي زندگی بینه، طرحواره درمانی، تشخیص و درمان اختالالت جنسی و مهارت-ک، درمان اضطراب فراگیر، درمان وسواس، آزمون هوش استنفوردرویکرد استراتژی
.نفر از برندگان4جوائز به ينفر از دانشجویان و اهدا120برگزاري مسابقه کتابخوانی با حضور -
.اتاق2در این عدد ویدئو پرژکتور 2نصب براي دانشجویان و Observationهاي آموزشی رگزاري کالساتاق به آینه یکطرفه جهت ب2تجهیز -
http://psy-clinic.ut.ac.irطراحی و به روز رسانی سایت کلینیک به نشانی -
نیک خدمات روانشناسی و مشاورهیکلدستگاه نوروفیدبک به 6اهداء -
.بار در محل آزمایشگاه روانسنجی مؤسسهوانشناسی و دین به صورت هر دو هفته یکتشکیل جلسات گروه تحقیقاتی ر-
چاپ بروشور معرفی موسسه-
در همایش بین المللی دین و همزیستی مسالمت آمیز در مرکز مطالعات بین المللی دین دانشگاه 1388در آذرماه سال وانشناسیسسه رموحضور فعال-
1390و 1389ماه وره جایزه علمی دکتر کاردان در ديد2برگزاري -
مکاتبه با معاونت محترم پژوهش و فناوري دانشگاه جهت برگزاري دوره دکتري پژوهش محور در رشته هاي علم رواندرمانی، روانشناسی و دین، روانشناسی اعتیاد، آسیب -

.وانشناسی صنعتی و سازمانی و توانبخشی اختالالت ارتباطیشناسی اجتماعی، عصب روانشناسی شناختی، روانشناسی مثبت، ر
.عضو هیات علمی وابسته موسسه از طرف جناب آقاي دکتر رهبر ریاست محترم دانشگاه12صدور حکم -
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واره پژوهش دانشگاه تهرانبرگزاري بیست و یکمین جشن

بیست ویکمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران همزمان با هفته 
.پژوهش در اواخر آذر ماه سال جاري برگزار می گردد

سومین نمایشگاه دو ساالنه دستاوردهاي علمی و پژوهشی

دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران

ي علمی و پژوهشی دانشگاه سومین نمایشگاه دو ساالنه دستاوردها
تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران 

کزي دانشگاه تهران در پردیس مر1391آبان سال 24تا 22مورخ 
.گردیدبرگزار 

اخبار ورزشی

دانشگاه تهرانانيدانشجویدرون دانشگاهیجشنواره ورزشيازدهمين

ی خـود،  زشجویان دانشگاه و در راستـاي تقویم وراداره کل تربیت بدنی دانشگاه تهران در نظر دارد به منظور توسعه ورزش دانش       

.مسابقات یازدهمین جشنوارة ورزشی درون دانشگاهی دانشجویان دانشگاه تهران را بر اساس ضوابط و شرایط ذیل برگزار نماید

زمان برگزاري جشنواره
24/8/91لغایت پایان وقت اداري 22/8/91دوشنبه :  شروع پذیرش-1
ز ظهر بعد ا23/8/91سه شنبه : اندختررشته هاي اجتماعیقرعه کشی-2
صبح23/8/91سه شنبه : رانپسرشته هاي اجتماعیقرعه کشی -3
4/10/91لغایت روز دوشنبه مورخ 27/8/91روز شنبه مورخ : مسابقاتشروع -4
11/10/91روز دوشنبه  :  اختتامیه-5
باشگاه دانشجویان: مکان برگزاري اختتامیه-6

:رشته هاي ورزشی دختران
هفت سنگ، طناب کشیباتفنگ،ي راندازیتنتون،یبدمز،یمي روسیتنشطرنج،شنا،،یاندیدوومفوتسال،بسکتبال،بال،یوال

:پسرانی ورزشي هارشته
هفت سنگ، طناب کشی،باتفنگ،ي راندازیتنتون،یبدمز،یمي روسیتنشطرنج،شنا،،یدانیدوومفوتسال،بسکتبال،بال،یوال

ازادی کشت

.مراجعه کنيد۱۱۰اتاق هتربيت بدنی دانشگدبه و ثبت نام برای اطالعات بيشتر *
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ن شماره يه ايبا ارائه اخبار واحد خود در تهه از همکاران گرامی ک
ند است اخبار مربوط خواهشمم و يکناری کردند تشکر میيما را 

روابط عمومی دانشکده به را ت های آن واحد يبه حوزه فعال
.دييارسال نما

روانشناسي و علوم تربيتيروابط عمومی دانشکده

تیيمی دانشکده روانشناسی و علوم تربه روابط عموينشر
دانشگاه تهران

علی اکبر حدادی:ر داخلیيدسرپرست  روابط عمومی و م
،   نصرتهران، بزرگراه جالل آل احمد، روبروي کوي: نشانی

۱۴۱۵۵-۶۴۵۶. پ.ص.،روانشناسي و علوم تربيتيدانشکده
۸۸۲۵۹۴۲۰:نمابر۶۱۱۱۷۵۴۶:تلفن

:)ع(امام حسن
النَّاس علْمك و تَعلَّم علْم غَيرِكعلمِ 

دانش خود را به ديگران بياموز و خود دانش ديگران را ياد بگير

تسلیت
گرامی همکاران

دکتر ابيلی، سرکار خانم ها دکتر فردوسی، نوروزی، عبدالوند  دکتر بهرامی، جناب آقای
ورحمتمنان،خداوندازونمودهعرضتيتسلمحترمخانوادهوماشبهراواردهبتيمصتاثروتاسفتينهابا

.ميدارمسئلترامحترمتانخانوادهوشماسالمتیوصبروبرای آن  عزيز از دست رفته مغفرت

دعاي توسلمراسم
45/7تا 15/7ساعت  –سه شنبه ها 

نماز خانه دانشکده: مکان
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کارگاه هاي تخصصیبرگزاري◙

:د برگزار می کنتی دانشگاه تهرانيشناسی و علوم تربانشکده رواندموسسه روانشناسی◙

گروه درمانی به شیوه گشتالتی SPSS  گارگاه
با نحوه نگارش مقاالت کارگاه آشنایی مقدماتی

به زبان انگلیسیعلمی

61117486:تلفن تماس


